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PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°112/2022
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2022
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ÓRGÃO/SETOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Santaluz - BA, 14 de março de 2022.

Ao Sr. Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras
Em face da necessidade e possibilidade da futura contratação de empresa para o
fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA, tendo em vista que o
município irá executar obras de passagem de água na estrada do Povoado de Serra
Branca. Solicito, pelo presente, pesquisa de preços, bem como o relatório final de
valor, a fim de instruir o processo no tocante ao preço referencial.
Anexo encontra-se o Termo de Referência Simplificado para realização do
procedimento supracitado.

Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.
W

Atenciosamente,

MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA ARAÚJO
=CRETÁRIO MUNICIPAL^E ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Termo de Referência Simplificado
Cotação de preços para referência
1.

OBJETO
UL—Contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de
Santaluz - BA, conforme especificações estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

1

KJ

MANILHA DE CONCRETO lOOOXIOOOmm CA-I.

UND

QTDE

UND

135

1.2.

Estimativas de consumos individualizadas do órgão gerenciador.

1.3.

O prazo de vigência da contratação será determinado a partir da data de

assinatura do contrato e terá duração de 01 (um) mês.
2.

JUSTIFICATIVA
2.1.

O Município de Santaluz vem trabalhando para a melhoria da qualidade de vida

de seus cidadãos, o que inclui, necessariamente, a manutenção/recuperação de vias
públicas urbanas, com atenção especial no escoamento de águas pluviais, conferindo
segurança ao tráfego local de veículos e pedestres e das moradias ao entorno,
independente das ações climáticas. A liberdade de locomoção da população seja em
razão do trabalho, estudos, ou mesmo para atividades recreativas de socialização, é um
direito que precisa ser preservado, mas se encontra limitado quando a estrutura das vias
locais não lhe permite acessá-lo com eficiência. Nosso Município teve um significativo
crescimento nos últimos anos, porém a ocupação urbana se deu de forma um tanto
desordenada. Muitas áreas não possuem a estrutura adequada para suportar o
escoamento dás águas pluviais (drenagem), gerando inundações e, até mesmo, a perda
de bens.
2.2.

É evidente a defesa do interesse público na pretendida aquisição, tendo em vista

que somente assim será possível realizar com perfeição as tarefas relacionadas à
reparo/manutenção de diversas vias públicas urbanas que não possuem rede drenagem
ou que precisam ser refeitas e/ou reforçadas para garantir a utilidade e trafegabilidade
em boas condições.
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3. LOCAL DE ENTREGA
O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com prazo de entrega não superior a
30 (trinta) dias, Contados a partir do recebimento da soiicitação do órgão responsável,
sempre após a realização da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de
contrato, se for o caso.
Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado localizado na Avenida Getúlio Vargas,
n° 665, Centro, Santaluz - BA, no horário das 08h:00 horas às 17h:00 horas.

u

4. DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicadas pelo contratado.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal.
A validade da proposta é de 30 (trinta) dias.

Santaluz - BA, 14 de março de 2022.

ÍARCOS ADRIANO DrOlJVÉÍRA ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Santaluz - BA, 18 de março de 2022

Ao Sr. MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Em face de solicitação da pesquisa de preços, para obtenção de preço referencial para

u

futura contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz — BA,
encaminho, pelo presente, a pesquisa de preços, relatório final de valor (mapa comparativo)
e a documentação necessária para comprovar o preenchimento dos requisitos de habilitação
e qualificação mínimos, a fim de instruir o processo no tocante ao preço referencial.
O valor estimado para contratação é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Anexo, encontram-se os preços extraídos por cotação.
Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.

Atenciosamente,

\h\C0fú ^

jf'
Maicon Silva

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
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Santaluz - BA, 15 dé março de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03 (três) dias,
a contar do recebimento deste, para possibilidade de futura contratação de empresa
para o fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA.
A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional prestadora
de serviços no ramo de contratação pretendida.
Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.
Atenciosamente,

Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

víSTo

%

CONSTRUTORA
CNPJ 28.352.856/0001-45

Orçattiento para Prefeitura de Santa Luz

17/03/2022

MANILHÀ DE CONCRETO ARMADO 1000X1000 mm CA-J
QUANTIDADE-136
VALOR UNITÁRIO - R$ 450,00
VALOR TOTAL-

R$ 60.750,00

PRAZO DE ENTREGA - 08 DIAS
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

[28.352.
Nsdson r

1-451
OiivBíra NA Construtora
n* 220 - Cftrrtro
.600-000
1
da Lapa - BA __ I

07/12/2021 16:49

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
1 NUMERO DE inscrição

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO : DATA DE ABERTURA
04/08/2017
CADASTRAL

[ MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

NADSON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA CONSTRUTORA
TITULO DO ESTABEl POIMENTO (NOMF DE PAN l ASlA)

PORTE

NA CONSTRUTORA

ME

CÔbiGÒ É DESCRIÇÃO DA ATIViOADP FCONOVIICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios
COOIGO E OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

-----------------------

42.13-S-OO - Obras dé urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO E DESCRIÇAO OA NAI URêZA JUKIUICA

213-S - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NÚMERO

ÓOMPLÈMENtO

ROO BR 430

14

KM 10 B

GEP

EARRQ/DISlKirO

MUNIGlPIO

47.600-000

UF

ZONA RURAL

BOM JESUS DA LAPA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NADSONXTZ@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(77) 9957-2993/ (77)3481-4230

FN TE FFDERATIVO RESPONSÁVEL (FFR)

situaçAo cadastral

data DASnuAçAO CADASTRAI

ATIVA

04/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SÜtUAçAo ESPECIAL

DATA UA SITUAÇAO ESPRCIAI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 07/12/2021 às 16:49:04 (data e hora de Brasília).
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Santaluz - BA, 15 dé março de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03 (três) dias,
a contar do recebimento deste, para possibilidade de futura contratação de empresa
para o fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA.
A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional prestadora
de serviços no ramo de contratação pretendida.
Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.

u

Atenciosamente,

^lü/PAI
Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

VISTO

FORTELIGA INDUSTRIAL
CNPJ 34.713.872/0001-19

Bom Jesus da Lapa/BA. 17 de março cie 2022.
ORÇAMENTO: PREFEITURA DL MLiNíCIPAL DÊ SANTA LUZ
OBJETO: Tubo de concreto (manilhas)
PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento no ato da autorização.

dimensões

Itens Discriminação

1 Tubo de concreto (inaniliias)

V. Unit

Quant.

lOOOx1000cm

R$

135

y. Total

549,00

R$
RS

■

■

'
74.115,00
......

R$ .■

'

R$

74.115,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Atenciosamente,

Ednaldo cíç Jesiis Aguiar
Gerente de contratos
ronc;(77)W‘)76-1428

r34.713.872/0001-19l
fOWlDO OE BÜS AGUIAR D£ w JESUS M
CPF 464 711095-91
L-

«líCMOO-ltWJÍSüSWWlM»

I
■ mmái

Rua Nair cie Oliveira Magalhães Bastos. 685, Shangri-lá
: , Bom,-lesus da Lapa-■ Bahia - Cep 47.600-000
... Fone(77)99976-1428
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

34.713.872/0001-19
MATRiZ

DATA DE ABERTURA

30/08/2019

NOME EMPRESARIAL

EDNALDO DE JESUS AGUIAR DE BOM JESUS DA LAPA

u

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

FORTELIGA INDUSTRIAL

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

20.73-8-00 - Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moidadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em gerai
77.32-2-02 - Aiuguel de andaimes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-S - Empresário (individuai)

u

LOGRADOURO

NUMERO

R NAIR DE OLiVEiRA MAGALHAES BASTOS

685

CEP

BAIRRO/DISTRITO

município

UF

47.600-000

SHANGRi-LA

BOM JESUS DA LAPA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

EDNALDOAGUiAR@HOTMAiL.COM

(77) 9976-1428

COMPLEMENTO
********

ENTE FEDEFiATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATiVA

30/08/2019

MOTIVO DE SITUAÇAO ÇADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 17/03/2022 às 09:07:55 (data e hora de Brasília)

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********
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Santaluz - BA, 15 de março de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03 (três) dias,
a contar do recebimento deste, para possibilidade de futura contratação de empresa
para o fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA.
A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional prestadora
de serviços no ramo de contratação pretendida.
Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.
Atenciosamente,

Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

VISTO

JN CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS E TUBULARES
LTDA
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

16.600.115/0001-57
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

30/07/2012

NOME EMPRESARIAL

JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

CONCREFORTE

(sj

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11- 0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12- 8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

ROD BR 430

14

KM 10

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

47.600-000

ZONA RURAL

BOM JESUS DA LAPA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

JNPREMOLDADOS@HOTMAIL.COM

(77) 9989-2216/ (77) 9957-2993

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
A**A*

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

30/07/2012

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
AAAAAAAA

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1,863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 17/03/2022 às 16:05:26 (data e hora de Brasília).

VISTO

c

c
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
EMPRESA: JN
CONSTRUTORA PREMOLDADOS E TUBULARES
LTDA
CNPJ: 16.600.115/0001-57

ESPECIFICAÇÃO

EMPRESA: FORTELIGA
INDUSTRIAL
CNPJ: 34.713.872/0001-19

QUANT.
VALOR
UNITÁRIO

MANILHA
E
CONCRETO
lOOOXlOOOmm CA-l

EMPRESA: NA
CONSTRUTORA
CNPJ: 28.352.856/0001-45

R$400,00

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

R$450,00

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

R$549,00

VALOR TOTAL

c
VALOR TOTAL

R$54.000,00

SANTALUZ-BA, 17 de MARÇO de 2022.

Encarregado do Depto,de compras
Nascimento
compras
Decreto 010/2021

R$60.750,00

R$74.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Teiefone; 75 3265-2843 www.santaiuz.ba.gov.br

____

Santaluz- BA, 21 de março de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REFERÊNCIA: Documento de formalização de demanda

Senhor Prefeito,

Solicitamos a contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para atender às
(^necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz- BA.

Justifica-se a referida contratação O Município de Santaluz vem trabalhando para a melhoria da
qualidade de vida de seus cidadãos, o que inclui, necessariamente, a manutenção/recuperação de vias
públicas urbanas, com atenção especial no escoamento de águas pluviais, conferindo segurança ao
tráfego local de veículos e pedestres e das moradias ao entorno, independente das ações climáticas. A
liberdade de locomoção da população seja em razão do trabalho, estudos, ou mesmo para atividades
recreativas de socialização, é um direito que precisa ser preservado, mas se encontra limitado quando a
estrutura das vias locais não lhe permite acessá-lo com eficiência. Nosso Município teve um significativo
crescimento nos últimos anos, porém a ocupação urbana se deu de forma um tanto desordenada. Muitas
áreas não possuem a estrutura adequada para suportar o escoamento das águas pluviais (drenagem),
gerando inundações e, até mesmo, a perda de bens.

VÉ evidente a defesa do interesse público na pretendida aquisição, tendo em vista que somente assim
será possível realizar com perfeição as tarefas relacionadas à reparo/manutenção de diversas vias
públicas urbanas que não possuem rede drenagem ou que precisam ser refeitas e/ou reforçadas
para garantir a utilidade e trafegabilidade em boas condições.

Estimativas de consumos individualizadas do órgão gerenciador.
Diante das justificativas apresentadas faz-se necessário a contratação de empresa por Dispensa de
Licitação, nos termos exigidos no inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021.
Indicamos a empresa JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA, inscrita no CNPJ
n° 16.600.115/0001-57, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Em razão do montante ser inferior ao estabelecido no inciso II do art. 75, da Lei Federal 14.133/2021,
indicamos que a contratação ocorra por dispensa de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

___

Em anexo a esse documento seguem:
•

Estimativa de despesa, obtido através de 03 (três) cotações pelo departamento de compras, na

forma estabelecida no artigo 23 da Lei federal 14.133/2021;
•

Documentação que comprova que a empresa que apresentou o menor valor preenche os

requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária à contratação, nos termos do artigo 72, inciso
V da Lei Federal 14.133/2021; e
•

u

Termo de Referência.

Atenciosamente,

MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.
Arismário Barbosa Junior
DD. Prefeito Municipal de Santaluz - BA
Nesta.

u

ntrato Social de Transformação de Empresário em Sociedade Empresaria Limitada
JN CONSTRUTORA E PRÉ-,MOLDADOS LTDA

'\J

JEIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA - brasileira/sôjteira, empresária, nascida
m 02.07.1992, natural de Bom Jesus da Lapa/BA, RG n°.15.:^5878*24-SSP/BA e CPF(MF) n°
• 55.515-24, residente e domiciliada na Rua da Caixç,J^!pgua, g/n - Bairro Maravilha em
aom Jesus da Lapa/BA - CEP-47600-000, JEIZA FRANCISCAIDE OLIVEIRA .ME. com
na
^r*stov^° Nogueira Leite, 227 - Loja - Bairro Entrqijç^ento em Paratinga/B.A LEP-47500-000, inscrita na Junta Comercial do Estado da Bahiâ^NIRE 29.104.736A82 em
Q/07/2012 e no CNPJ sob n° 16.600.115/0001-57, fazendo uso do que permite o § 3: do art.
68 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. iO da Lei Complementar n=
128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA,
uma vez que admitiu o sócio NADSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - brasileiro, solteiro,
empresário, natural de Bom Jesus da Lapa/BA, nascido em 05.11.1987, RG n° 39.183.321-2SSP/SP - CPF(MF) n° 364.491.528-85, residente e domiciliado em Bom Jesus da Lapa-Ba na
Rua da Caixa D’agua, s/n - Bairro Maravilha - CEP-47600-000, passando a constituir o tipo
Jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTR.ATO
SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:
r - A sociedade girará sob o nome -empresarial de JN CONSTRLTORA
E PRÉ-MOLDADOS LTDA com sede na Av. Cristovão Nogueira Leite, n° 227 - Loja - Bairro
Entroncamento na cidade de Paratinga - Bahia - CEP-47500-000.
2a - O capital social será de RS 50.000,00(cinquenta mil reais), divididos
em 50.000(cinquenta mil) quotas de RS l,00(um real) cada uma, totalmeme subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
- JEIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA - com 49.500(quarenta e nove mil e quinhentas) quotas
de RS l,00(um real) cada uma, com total de RS 49.500,00(quarenta^e nove mil e quinhentos
reais);
- NADSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - com 500(quinhentas) quotas de RS l,00{um real)
cada uma, com-tòtal dè RS 500,00(quinhentos reais).
3a - O objetivo da sociedade será: fabricação de estrutura pré-moldadas de
concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de artefatos de cimento para uso na
construção; comércio varejista de materiais de construção; construção de edifícios; obras de
urbanização - ruas,-praças e calçadas e obras de terraplenaaem.
4a - A sociedade iniciou suas atividades era 30.07.2012 e seu prazo de
duração é indeterminado.
5a - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o cònsentimento do outro sócio, a quem tica assegurado, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, fomtalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
6a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
________
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7a - A administração da sociedade caberá a sócia JEIZA
ente a
0l-lVEllU. com os poderes e atribuições de isoladamente, representar ativa e p
sse (ja
sot'iedade> em juizo e fora dele. podendo praticar todo e qualquer ato, se^? . estranhas ao
^0^tedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em a
, terceiros,
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer^dos^quo i
^'en\ como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização o ou
8a - Ao término de cada exercíéte ;soctdr,;em^ 31de eJiaebZoerr^çbãr°,clQ
administradora prestará contas justificadas de sua adminBfWÇaç^^rftce e
sócios na
inventário, do bLnço patrimonial e do balanço de resultado eco6orfl.<ío, cabendo aos socios,
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

*,,•»*

9a - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.
10a - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
1 Ia - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada men
titulo de “pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
12a - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a s°ciedade cont!“'Us^'
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou ;^exis“nd0
destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e
““ b“ert^
s;„,aç3o patrimonial da sociedade, à data da resoluçjo, venficada em balanço especificam
levantado.
Parágrafo Único-O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.
13a - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está
impedida, por lei especial, e nem condenada ou encontra sob efeitos da condenação, que a proiba
de exercer a administração de sociedade empresária.
1^
^*

14a - Os casos omissos do respectivo contrato serão sempre resolvidos de
comum acordo entre os sócios e em absoluta consonância com as normas legais.
15a - Fica eleito o foro de Bom Jesus da Lapa/Bahia para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contiato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em
03 (três) vias de igual teor e forma.
Bom Jesus da Lapa/BA, 20 de dezembro de 2013
cíí tíI&L
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AJLTER4ÇÂO CONTRATUAL N° 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA
CNPJ n" 16.600.11S/0001-S7
JEIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida ein 02/07/1992.
SOLTEIRA, EMPRESARIA CPF n° 051.055.515-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
15785878-24, órgão expedidor SSP - BA residente e domicHiado(a) no(a) RUA DA CAIXA
D-AGUA SN, MARAVILHA BOM JESUS DA LAPA BA, CEP 47600000; B^SIL.
^SE DA SILVA OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA nascido em 30/05/1963
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 866 576 155-15’
A OTUm A TVP? nrvr?,K i',i»ri v a "r-vr^
.. «wm ^ ^ ^ ^
,
•••
‘
>
CARTEIRA
DE IDENTIDADE tfa 02.497.916-33,
órgão expedidor SSP - BA residente e
domicüiado(a) no(a) RODOVIA BR 430, 14, KM* 10, ZONA RURAL, BOM JESUS DA
LAPA ba CEP 47600000, BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JN CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA registrada legalmeníe por contrato social devidamente arquivado nesta
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204021485, com sede Rodovia Br 430
14, Km 10, Zona Rural Bom Jesus da Lapa, BA CEP 47.600-000, devidamente inscrita nò
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 16.600,115/0001-57, deliberam de pleno e
comum acordo ajustarem a presente alteraçao contratual e Consolidação, nos termos da Lei n°
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
NOME EMPRESARIAL
CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome
empresarial JN CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA.
OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA SEGUNDA A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, EM
SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA
USO NA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS
PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TARRAPLENAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA
DE ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E
VIDEO; FABRICAÇÃO DE: ARRANJOS DECORATIVOS;
ARTEFATOS DE
MADREPÉROLA OSSO E MARFIM; ARTEFATOS MODELADOS OU TALHADOS DE
CERAS OU RESINAS NATURAIS E ARTEFATOS PARA FESTAS; FABRICAÇÃO DE
ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICASFABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA - EXCETO ESQUADRIAS
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL.
CNAE FISCAL
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob
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ALTÊRAÇAO contratual Nn 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA
CNPJ n° 16.600.115/0001-57
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4313-4/00 - obras de terrapienagem
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4120-4/00 - construção de edifícios
3299-0/99 - fabricação de produtos diversos não especifícados anterionnentc
3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal
2S42-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo
QUADRO SOCIETÁRIO
CLÁUSULA TERCEIRA. THAIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA GIL DOS SANTOS
admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/01/1986,
em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF n° 009.646.955-29. CARTEIRA
DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL n° 9197675-SÉRIE 0040, órgão expedidor
CTPS - BA, residente e domícüiado(a) no(a)
RUA DA CAIXA D'AGUA SN
MARAVILHA, BOM JESUS DA LAPA, BA, CEP 47600000, BRASIL.
Retira-se da sociedade o sócio(a) JOSE DA SILVA OLIVEIRA, detentor de 500
(Quinhentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a
R$ 500,00 (Quinhentos Reais).
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA QUARTA. O sócio(a) JOSE DA SELVA OLIVEIRA transfere quotas de
capital social, que perfaz o valor de R$SOO,00 (Quinhentos Reais), direta e irrestrítamente ao
sócio THAIZA FRANCISCA DE OUVEIRA GIL DOS SANTOS, dando plena, geral e
irrevogável quitação.
DO CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000
(duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo
aumento é totalmente subscrito e integralizado. neste ato, pelos sócios. Em decorrência do
aumento do capital social por motivo de INTEGRALIZAR NESTE ATO EM MOEDA
CORRENTE NACIONAL A IMPORTÂNCIA DE RS 150.000,00(CENTO E CINQUENTA
MIL REAIS), este fica assim distribuído:
JElZA FRANCISCA DE OLIVEIRA, com 198.000 (cento e noventa e oito mil) quotas. //°<0 VISTO
perfazendo um total de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) integralizado.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N* « e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA
CNPJ n° 16.600,115/0001-57
THAIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA GTL DOS SANTOS, com 2.000 (dois mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA SEXTA- A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) THAIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA GDL DOS SANTOS com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial mente,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse dá
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotístas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s)
outro(s) sócio(s).
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercicto e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes do contrato social permanece BOM JESUS DA LAPA/BAHIA.
CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que
não foram expressamente modificadas por esta aheração continuam em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da
Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JEIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/07/1992,
SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF n° 051.055.515-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
15785878-24, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA CAIXA
DAGUA, SN, MARAVILHA, BOM JESUS DA LAPA, BA, CEP 47600000, BRASIL
THAIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA GEL DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA,
nascida em 26/01/1986, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA,
009.646,955-29, CARTEIRA DE TRABALHO
[REVIDENCIA SOCIAL
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alteração contratual N*

6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA

CNPJ n° 16.600.115/0001-57
9197675-SÉRIE 0040, órgão expedidor CTPS - BA, residente e domÍcüiado(a) no(a) RUA
DA CAIXA D'AGUA, SN. MARAVILHA, BOM JESUS DA LAPA, BA, CEP 47600000,
BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JN CONSTRUTORA, PREMOLDADOS E TUBULARES LTDA registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204021485, com sede
na Rodovia Br 430, n° 14, Km 10, Zona Rural Bom Jesus da Lapa, BA CEP 47.600-000,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 16.600.115/000157„ resolvem, assim, consolidar o contr^o social:
Ia - A sociedade gira sob o nome empresarial JN CONSTRUTORA
PRP-MOl .DADOS E TUBULARES LTDA. com sede na Rodovia BR 430, n° 14, KM 10,
Zona Rural, Bom Jesus da Lapa, BA CEP 47.600-000.
2“ - O capital social é de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) divididos
em 200.000(duzentas mil) quotas de R$ l,00(um real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado em moeda coirente nacional, distribuído entre os sótãos da seguinte forma:
JEIZA FRANCJSCA DE OLIVEIRA com 198,000 (cento e noventa e oito mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) integralizado.
THAIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA GIL DOS SANTOS, com 2.000 (dois mil) quotas,
perfozendo um total de RS 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.
Totalizando o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).
3a - O objetivo da sociedade é FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉMOLDADA DE CONCRETO ARMADO. EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA;
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO i RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE
TARRAPLENAGEM;
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
ESPECIALIZADO
DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; FABRICAÇÃO DE:
ARRANJOS DECORATIVOS; ARTEFATOS DE MADREPÉROLA. OSSO E MARFIM;
ARTEFATOS MODELADOS OU TALHADOS DE CERAS OU RESINAS NATURAIS E
ARTEFATOS PARA FESTAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE
SERRALHERJA - EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM
PREDOMINÂNCIA DE METAL.
4a - A sociedade iniciou suas atividades em 30.07.2012 e seu prazo de
duração é indeterminado.
511 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas /'^
tercejrps sem
a terceims
se o consentimento do outro sócio, a quem Jief assegurado, em igualdade de j g
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N* 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA
CNPJ n° 16.600.115/0001-57
condires e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
— A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçSo do capital social.
7® - A administração da sociedade é isoladamente da sócia THAIZA
FRANCISCA DE OLIVEIRA GIL DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de
representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo e fora dele, podendo praticar todo e
qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

w

8B - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará comas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
9* — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios,
10“ — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
a titulo de “pro-labore”, observada as disposições regulamentares pertinentes.
1 Ia - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possive! ou inexistindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
12“ — A administradora declara, sob as penas da lei, que não está
impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou propriedade.
13* — Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus da Lapa — Bahia, para
qualquer ação fimdada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial
que seja,
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Na 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JN
CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOSITDA
CNPJ n° 16.600.115/0001-57
E, por estarem assim justos e contratados, assi^m este instrumento.
BOM JESUS DA LAPA/BAHIA, 23 de maíò dé 2018.
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JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA
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—
002-ALTERAÇÃO
——

——

022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
MATRIZ

NIRE 29204021485
CNPJ 16.600.115/0001-57
CURTIITCO O REGISTRO EM 19/07/2018

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
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HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral
Junta Comercial do Estado da Bahia
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Conta para depósito
Caixa econômica federal
AG: 0784
C/C: 1611-8
OP:003
ITAU
AG: 8378
j3/C:06703-0
CNPJ:16.600.115/0001-57
JN construtora, pre-moldados e tubulares
Ltda
PIX 16.600.115/0001-57

VISTO

25/03/2022 11:19

Consulta Regularidade do Empregador

CAi XA
CAIXA :Cf;ol'AOf.1 C.^ CÇDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

le.eoo.i 15/0001-57

Razão SocialüN construtora pre moldados e tubulares ltda
Endereço:
ROd br 430 14 km 10 / zona rural / bom jesus da lapa /
47600-000

ba /

O
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade; 11/03/2022 a 09/04/2022
Certificação Número: 2022031101315286454255
Informação obtida em 25/03/2022 11:19:52

O

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

i/zsro <^«

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.j8f

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa
Secretaria de Finanças e Planejamento

A 'iH' >
• oi';\

X-^

Rua Marechal Floriano Peixoto, S/N
Centro - Bom Jesus da Lapa - BA
CNPJ; 14.105.183/0001-14

CEP: 47600-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número; 000012/2022.E

Nome/Razão Social: JN CONSTRUTORA, PRE MOLDADOS E TUBULARES LTDA
Nome Fantasia:

CONCREFORTE

Inscrição Municipal:

3600467

Endereço:

INDUSTRIA DE PRE MOLDADO FABRICA DE MANILHAS , 14 KM 10

CPF/CNPJ: 16.600.115/0001-57

ZONA RURAL BOM JESUS DA LAPA - BA

CEP; 47600-000

u

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

**'*f*****************,*f***ie**:ft***ic*****'kit**********ie*ic1e*******ieii***-k'*!it'ie*1e-kif*1f*itiric*'teit*-k*'tcit**-kie1t1e*ie*ie*1eitit*lelc*ie*ic-k*ie*itit**itit*ir******

Esta certidão foi emitida em

10/01/2022

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 10/04/2022

'SÍa certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 4600006615620010002727090000012202201106

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://bjlapa.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 25/03/2022 ãs 11:21:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA
CNPJ: 16.600.115/0001-57
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

u

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:24 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2022.
Código de controle da certidão: 853E.0B53.90DA.1B62
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAfflA

Emissão: 25/03/2022 11:20

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20221434859
RAZÃO SOCIAL

JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

103.103.796

16.600.115/0001-57

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/03/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

\J\S30
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 16.600.115/0001-57
Certidão n°: 9649401/2022
Expedição: 25/03/2022, às 11:20:26
Validade: 21/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifiça-se que JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 16.600.115/0001-57, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

w

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep; 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura
1OBJETO^^*,
1.1.
Contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades
da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA.
2JUSTIFICATIVA:
2.1. O Município de Santaluz vem trabalhando para a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, o que
inclui, necessariamente, a manutenção/recuperação de vias públicas urbanas, com atenção especial no
escoamento de águas pluviais, conferindo segurança ao tráfego local de veículos e pedestres e das moradias
ao entorno, independente das ações climáticas. A liberdade de locomoção da população seja em razão do
trabalho, estudos, ou mesmo para atividades recreativas de socialização, é um direito que precisa ser
preservado, mas se encontra limitado quando a estrutura das vias locais não lhe permite acessá-lo com
eficiência. Nosso Município teve um significativo crescimento nos últimos anos, porém a ocupação urbana se
deu de forma um tanto desordenada. Muitas áreas não possuem a estrutura adequada para suportar o
escoamento das águas pluviais (drenagem), gerando inundações e, até mesmo, a perda de bens.
2.2 É evidente a defesa do interesse público na pretendida aquisição, tendo em vista que somente assim será
possivel realizar com perfeição as tarefas reiacionadas à reparo/manutenção de diversas vias públicas
urbanas que não possuem rede drenagem ou que precisam ser refeitas e/ou reforçadas para garantir a
utilidade e trafegabilidade em boas condições.
2.3. Estimativas de consumos individualizadas do órgão gerenciador.
2.4. Diante das justificativas apresentadas faz-se necessário a contratação de empresa por Dispensa de
Licitação, nos termos exigidos no inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021.
3 - DO ENQUADRAMENTO LEGAL:
3.1. O presente termo de referência tem como base legal a Lei Federal 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações,
especificamente em seu artigo 75, inciso II).
3.2. O procedimento observado obedece ao disposto no artigo 72, incisos I a VIII, bem como o Decreto
Municipal N° 001/2022.
3.3. Nas palavras do ilustre professor Ronny Charles: “Quando a lei prevê hipóteses de contratação direta
(dispensa e inexigibilidade) é porque admite que nem sempre a realização do certame levará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 wvyw.santaluz.ba.gov.br

de contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal e
burocrático previsto pelo estatuto não serve eficaz ao atendimento do interesse público naquela hipótese
específica.’’
3.4. Nesse mesmo sentido, o nobre doutrinador Adilson Abreu DaJlari destaca que: “Nem sempre, é verdade, a
licitação leva uma contratação mais vantajosa. Não pode ocorrer, em virtude da realização do procedimento
licitatório, é o sacrifício de outros valores e princípios consagrados pela ordem jurídica, especialmente o
princípio da eficiência.”
3.5. Np presente caso, a dispensa de licitação torna-se mais viável ao procedimento licitatório, porém deve ser
pormenorizada em um procedimento formal, não sendo afastado nenhuma das premissas básicas de um
procedimento licitatório, como a busca pelo melhor atendimento à finalidade pública e respeito a princípios
basilares como a impessoalidade, moralidade, publicidade dentre outros;
3.6. A contratação via dispensa de licitação, em razão do montante total e da apresentação da proposta mais
vantajosa, torna-se menos custosa economicamente e pragmaticamente do que à realização do processo
licitatório, além de tornar mais célere e eficiente a contratação, que visa à consecução do interesse público.

4 - DA RAZÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR;
4.1. No que diz respeito a RÁZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, em atendimento ao que preconiza o
artigo 72, VI da Lei 14.133/2021 e o artigo 24 do Decreto Municipal 001/2022 justifica-se por se tratar de
empresa na área do objeto de pretensão contratual, que preenche os requisitos de habilitação e qualificação
mínima necessária, além de ter ofertado a proposta mais vantajosa para a administração.

'O

5 - DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS:
5.1. No que diz respeito à justificativa de preços, em atendimento ao que preconiza o artigo 72, VII da Lei
14.133/2021 e o artigo 11 do Decreto Municipal 001/2022, foi realizado pesquisa de mercado, tendo sido
apresentada 3 (três) cotações de preços, junto ao processo, tendo a empresa JN CONSTRUTORA,
PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA, apresentado a melhor proposta para a administração pública;
5.2. Sendo assim, declara-se que o preço praticado para a presente contratação é compatível com o mercado,
sendo considerado justo para esta Administração.

6 - DO REGIME DE EXECUÇÃO^ LOCAL E DA FORMA DO FORNECIMENTO
6.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da solicitação do órgão responsável, sempre após a realização da Nota de
Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 665, Centro,
Santaluz - BA, no horário das 08h:00 horas às 17h:00 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz,ba.gov.br

6.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à
perfeita execução dos serviços a serem prestados.
7 - ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO
ITEM
1

DESCRIÇÃO
MANILHA DE CONCRETO lOOOXIOOOmm CA-I.

UND

QTDE

V. UNIT.

V. TOTAL

UND

135

R$400,00

R$54.000,00

8 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
1.2.
8.1. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa para 0 fornecimento
de manilha de concreto para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município
de Santaluz - BA.
8.2. A contratação em tela visa dar continuidade aos serviços acessórios que dão sustentabilidade à
otimização e adequação das atividades da administração pública, em suas atribuições finalísticas.
8.3. Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as descrições, detalhamento e
especificações contidas nesse Termo de Referência, não eximindo a empresa da responsabilidade da
execução de outras atividades atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administração.

W

9 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
9.1. Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de alguns requisitos mínimos
necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, nos termos do artigo 72,
da Lei Federal 14.133/2021.
9.2. Será exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos referentes a habilitação
jurídica (premissa do artigo 66), habilitação técnica (rol do artigo 67), habilitação fiscal, social e trabalhista
(artigo 68) habilitação econômico-financeira (rol do artigo 69), todos da mesma legislação (Lei Federal
14.133/2021).
9.3. Sendo assim, os documentos exigidos serão:
Ó. Contrato social da empresa (todas as alterações ou última consolidação);
1.
Documento de Identificação dos sócios da empresa;
2.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
3.
Regularidade perante a Fazenda Municipal;
4.
Regularidade perante a Fazenda Estadual;
5.
Regularidade perante a Fazenda Federal;
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6.
7.

Regularidade perante a Gaixa Econômica Federal;
Regularidade perante a Justiça do Trabalho.

10 - MODELO DE;GESTÃÒ:PÒ CONTRATO
10.1. A fiscalização da coniratação, decorrente desta dispensa de licitação, será acompanhada e fiscalizada
por servidor da Administração, especialmente designados, nos termos do artigo 117 da Lei Federal
14.133/2021.
10.2. A contratante deverá indiciar um responsável legal, através de documento encaminhado para o e-mail
licita.santaiuz@gmail.com ou protocolado pessoalmente no setor de licitações e contratos deste município,
indicando os respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com poderes para representá-lo perante essa
municipalidade na execução do contrato decorrente da dispensa de licitação objeto deste termo de referência.
11 - DO RECEBIMENTO DÒ OBJETO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO
iT l b recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida dispensa de licitação, se dará:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
11.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 e seus incisos da Lei Federal
14.133/21.

w

11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
11.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei
Federal 14.133/2021.
12 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. 0s custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 2.043
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSOS: 00
13 - FORMATE CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

VISTO

■

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep; 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaiuz.ba.gov.br

>Hi.ANJAUJ;0 -2

13.1. A seieção do prestador de serviço foi baseada com base nos requisitos previstos neste termo de
referência, atreiado a proposta mais vantajosa apresentada pela empresa JN CONSTRUTORA,
PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 16.600.115/0001-57, conforme
documentos acostados aos autos do processo.
13.2. A empresa contratada é notória em sua área de especialização, tendo cumprido todos os requisitos de
habilitação exigidos, especialmente a habilitação jurídica, reguiaridade fiscal e trabalhista, qualificação
econômico-financeira e qualificação técnica.
14 - DO PRAZO CONTRATUAL
0 prazo de vigincia do'ã)ntrato 'élixad*o a partir da data da sua assinatura e terá duração de 01 (um) mês.
15 - OBRIGAÇÕESDACONTF^TADA.
15.1. A CONTRATADA obriga-se a:
15.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
15.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resuitantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
15.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação
ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
Prefeitura ou a terceiros;
15.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecim.entos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
15.1.6. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão
0 órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá,
15.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica;
15.1.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for 0 caso;
15.1.9. Relatará Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
15.1.10. Náo permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz pára os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
15.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
15.1.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente
autorizadas pela Administração;
15.2. Os sen/iços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referên^[^^^. .
___
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15.3. Os termos indicados na proposta vinculam a referida contratação.
16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. A CONTIWANTE obriga-se a:
16.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência;
16.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
16.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
16.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
16.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.
17-DO FORO
17.1. Ò Município de Santaluz reserva-se no direito de impugnar os serviços prestados, se esses não
estiverem de acordo com as especificações contidas neste Termo de referência.
17.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei Federal 14.133/2021 e
no Decreto Municipal 001/2022.
17.3. Fica eleito 0 foro da Comarca de Santaluz como único e competente para dirimir quaisquer demandas do
presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
Santaluz - BA, em 21 de março de 2022.

HARCOS ADRIANO DEt3tlVblRA-AkAU30
ECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Saatrtíuz - BA, 22 dc março de 2022

■GABIMElIi.RO.JERE.Mini

DESPACHO DE AUTORÍZACÃO DE ABERTURA DEPROCESSOPAM CONTRA T/t CA O

.A/C: Comissão de Contratação

\J

REFERÊNCIA: conlraíação de empresa para o fomecítncnlo dc manilha dc concreto para atender às
necessidades da Secretaria Municipal dc Infracstrutura do Mimicipio de Sanialu/ - BA.
Em resposta ao oficio expedido pela Secretaria Municipal de Administração, no dia 21 dc março do 2ü22.
solicitando a contratação de e,mn>‘esa o fornecimeMo de manilhu ;fe conenio para aiendef «is twcexsiiiudes
ela Secretaria Municipal de Jnfraeslnmini do Municwio iJe Saníuluz - flA. AUTORIZO ABERTl.iRA l)lv
PROCESSO ADMINISTRATIVO e encaminho ao scíor dc ídcitaçôcs para dcniaÍK pravuíci-chi^
administrativas.
Reitero a necessidade de encaminhamento do processo para o setor contábil, visando à indicação tios
reenrsos orçamentários que correrão a despesa c para o setor jurídico para emissão dc parecer
iiccrca «kl atendimento dos requisitos exigidos pela Lcl Federal 14.13.V202I.

Arismário Barbosa .Itinior
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTALUZ - HA

',n;AV
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Santaluz - BA, 22 de março de 2022
Da: Comissão de Contratação
Para: Setor de Contabilidade
Assunto: Informação sobre compatibilidade de previsão de recursos orçamentários para
contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz -BA.
Processo administrativo: 112/2022
Prezado Senhor,
Em estrita observância ao art. 72, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021 solicitamos do setor
contábil a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o
compromisso a ser assumido, indicando os recursos orçamentários para contratação de
empresa para o fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA.
Gaso exista previsão favor indicar a fonte do recurso correspondente a reserva no valor de R$
^

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Atenciosamente,

r

Angela dos\Reis Pinho
Comissão dei Contratação

'S 'I'510
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PARECER CONTÁBIL
Santaluz - BA, 23 de março de 2022
Do: Setor de Contabilidade
Para: Comissão de Contratação
Assunto: Resposta ao Processo Administrativo n° 112/2022

■nJ

Senhor,
Em resposta à solicitação formulada por vossa senhoria, a respeito da compatibilidade da previsão de
recursos orçamentários, informamos acerca da existência de dotação orçamentária para custear despesas
relativas a contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santaluz - BA, tenho a
informar-lhe que:

^

a)

Existe previsão orçamentária para o valor da contratação e a mesma encontra-se reservada;

b)

A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 2 043
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSOS: 00
Atenciosamente,

Naiara^da Cunh
étor de Contabilidade
Naiara da Cunha Carmo
Diretora de Depart de Contabilidade
Decreto 026/2021

VISTO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2022

DA

JUSTIFICATIVA

FRAGMENTAÇÃO:

Em

DA

DISPENSA

razão

E

NÃO

OCORRÊNCIA

DE

do montante exíguo do fornecimento de

R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), abaixo de R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil e vinte reais e quarenta e um centavos) limite estabelecido no artigo 75,
■U

inc. II, da Lei Federal 14.133/2021, justifica-se a contratação direta através de
dispensa de licitação, uma vez que não há obrigatoriedade de realização de
certame licitatório.
DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE
PROCESSO: Em relação ao documento de formalização de demanda e a
autorização da autoridade competente para abertura de processo de contratação,
verifica-se as devidas formalizações encartadas nos autos do processo em
epígrafe.

DA COMPATIBILIDADE DE PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

.u

Foi demonstrada, através de consulta ao setor contábil, a previsão de recursos
orçamentários para custear as despesas com o objeto desta dispensa de
licitação.
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: Em análise aos presentes autos,
observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a potenciais
fornecedores, tendo a empresa JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E
TUBULARES LTDA CNPJ n° 16,600.115/0001-57 apresentado o menor preço
global, bem como toda documentação pertinente que comprova o preenchimento
dos requisitos de habilitação e qualificação mínima, ou seja, documentos de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, atendendo ao artigo 72,
incisos V e VI da Ler Federal 14.133/2021.
í' VISTO
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DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS: Foram apresentadas junto à solicitação da
unidade requisitante número mínimo do 03 (três) cotações, com os itens e
unidades de medidas devidamente especificados, atendendo ao preceito do artigo
23 da Lei Federal 14.133/2021.
PARECER

TÉCNICO

DA

COMISSÃO

DE

CONTRATAÇÃO:

Face

ao

atendimento de todos os pré-requisitos legais exigidos no artigo 72 e seus incisos,
entendemos que há o atendimento dos requisitos formais para a contratação.

O

Sendo assim, não há impedimento de ordem legal para o acolhimento da
postulação da dispensa.
Santaluz - BA, 23 de março de 2022.

C>t^)

Angela Mari a dos Reis Pinho
Presidente da CCD
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EXECUTIVO
ORGAO/SETOR; GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO MUNICIPAL (N2 432/2021)
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DECRETO MUNICIPAL Ns 432 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ERRATA NO DECRETO DE N2
430 E ALTERA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DIRETA
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTALUZ/BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Arismário Barbosa Júnior, Prefeito do Município de Santaluz-BA, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, altera o Decreto de N2 430 e:
DECRETA
Art. 1s - Alteração do Artigo Ia do DECRETO DE N2 430 que instituiu a Comissão
de Contratação Direta (CCD) que atuaria nos processos de Dispensa e
Inexigibilidade de licitação do município de Santaluz/BA, nos termos da legislação
em vigor:
Art. 2a - A Comissão do Contratação Direta (CCD) que atuará nos processos do
Dispensa e Inexigibilidade de licitação do município de Santaluz/BA, nos termos da
legislação em vigor, passará a ser composta pelos nomeados abaixo, da seguinte
forma:
1.

ÂNGELA MARA DOS REIS PINHO, cargo de PRESIDENTE;

2. JACKSON DA SILVA AVELINO, cargo de MEMBRO;
3.

MAICON DA SILVA NASCIMENTO, cargo de MEMBRO;

Art. 3a - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Publique-se,
Cumpra-se.

Santaluz-Bahia, 16 de junho de 2021.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
Prefeito Municipal

CS
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EXECUTIVO

DECRETO (N2 014/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
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DECRETO MUNICIPÁL N° 014/2022

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
permanente
de
LICITAÇÃO
DO
MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

O Prefeito dp Município ide Santaluz-Ba, no uso de suas atribuições constitucionais e iegais, em
confprhiidade com a Lei Órgânica do Município de Santaiuz.
DECRETA:
Art. 1?- Fica aiterada a composição da Comissão Permanente de Licitação do Município de
Santaiuz nornèada através do Decreto n° 500/2021 de 10 de Setembro de.2021.
Art. 2o- Passam a integrar a referida Comissão os mencionados abaixo:
IPresidente: DANIELLE NEVES MACHADO
IIIII-

Secretário; ANGELA MARIÁ DOS REIS PINHO
Membro: ROSÉLY REIS DA SILVA

IV-

Membro: SIVAL DA SILVA TRABUCO

Art. 3o- Este decreto entra em vigor na data de sua pubiicação, revogando as disposições em
contrário.

Dê-se ciência,
Pubiique-se,.
Cumpra-se.

Santaiuz-Bahia, 28 de março de 2022.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
Prefeito Municipal

^ \nsT0
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Santaluz - BA, 23 de março de 2022.
Da: Comissão de Contratação
Para: Procuradoria Jurídica e/ou Assessoria Jurídica
Assunto: Contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de
Santaluz - BA.
Processo Administrativo: 112/2022.

o

Em conformidade com Lei Federal 14.133/2021. precisamente èm seu artigo 72,
inciso III, solicito que seja previamente examinada a solicitação para contratação
através de dispensa de licitação e que seja elaborado um parecer jurídico para que o
meSmo transcorra dentro dos trâmites legais e lisura administrativa.
Informamos que foi utilizado como fundamentação legal para esse processo de
dispensa de licitação o artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
Segue em anexo todo Processo Administrativo contendo a Solicitação de despesa
da Unidade requisitante, cotações, razão da escolha do prestador dos serviços,
documentação para habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, indicação de recursos
orçamentários e minuta de contrato para devida apreciação.
Caso opine favoravelmente pela contratação, favor encaminhar parecer jurídico
favorável para que a autoridade superior autorize a contratação e proceda com a
devida pubiicidade, nos termos do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal
14.133/2021.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros
votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

'Angela MãrTa dos Reis Pinho
Presidente da CCD

VISTO
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MINUTADO CONTRATO
CONTRATO N° 0XX/20XX

Termo de Contrato fornecimento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE XXXXXX e a

O MUNICÍPIO DE XXXXXX, com sede no(a) ........... ........................................., na
cidade de ....... .............................. /Estado ..., mscrito(a) no CNPJ sob o n°
.... ........
neste ato representado pelo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
inscrito(a) no CPF n° ......... ......... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................... , doravante denominada CONTRATANTE, e a pessoa jurídica
.............................. inscrita no CNPJ/MF sob o n° ..... ......................, com sede no(a)
.................................... ............... , na cidade de ........................
/Estado ...,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....... ........
portador(a) da Carteira de Identidade n° ............... . expedida pela (o)
—.... ..........., e CPF n° ............ ............, tendo em vista o que consta no Processo
administrativo np 0xx/20xx e em observância às disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e
na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação n° xxx/20xx, mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

W

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente contrato a contratação de empresa para aquisição de
XXXXXXXXXXXX, visando atender Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxx do
município de XXXXXXXXX/BA
1.2.
A proposta encaminhada pela contratada encontra-se vinculada ao presente
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de
/
/
e encerramento em____/
/
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1-0 valor do presente Termo de Contrato é de R$........... (................);
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
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3-4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota
Fiseal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças
para a devida aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de
xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF n° xx.xxx.xxx/0001-xx, sediada a xxxxxxxxx, neste
Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado
mesmo que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

u

4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é: Categoria Econômica 3000 Despesas Correntes, Órgão XX.XX - Secretaria Municipal de xxxxxx, Projeto/Atividade
xxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, Valor R$ x.xxx,xx, Fonte de Recurso - xx, Elemento de
Despesa xx.xx.xx.xx - xxxxxxxxxxxxxx, conforme disposto na Lei de meios vigente.
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n°
14.133 de 2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado
pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE;
a) efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com
o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu
efetivo pagamento.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha
discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.
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c) fornecer, de forma imediata/parcelada o objeto do presente contrato, quando solicitado
pela contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá
aplicar a CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização
civil e penal na forma da Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o
MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida,
garantida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas
aplicadas em definitivo.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1-0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
137 da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei np 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiaríamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
PUBLICAÇÃO
11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso II da 14.133, de
2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

c»
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12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de XXX como único e competente para Hirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
12;2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor e forma para que produzam os efeitos legais.

xxxxxxxx - BA, XX de xxxxxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

u

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA
CONTRATADA

u
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PARECER jurídico N° 097/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N0 072/2022
EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇAO - LEGALIDADE
I-RELATORIO
Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da legalidade da contratação da
empresa JN CONSTRUTORA, PRÉ-MOLDADOS E TUBULARES LTDA inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 16.600.115/0001-57, cujo objeto é a contratação de empresa para o
fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Inffaestrutura do Município de Santaluz - BA, nos termos do art. 75, II da Lei Federal
14.133/2021.
Constam no processo administrativo:
I - documento de formalização de demanda e termo de referência;
II - estimativa de despesa;
III - pareceres técnicos, requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários;
V - comprovação de requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Deve ser ressaltado que a análise da assessoria repercute estritamente sobre a
apreciação jurídica da contratação, não havendo qualquer opinião sobre o mérito
administrativo.
Esse é o resumo dos fatos, passamos a nos manifestar.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO
A regra geral em nosso ordenamento jurídico, atribuída pela Constituição Federal, é a
exigência de que a celebração de contratos pela Administração Pública seja precedida de
licitação pública (CF, art. 37, XXI).
Existem, entretanto, determinadas situações em que, legitimamente, celebram-se tais
contratos sem a realização de licitação prévia, enquadrando-se nas hipóteses de
Inexigibilidade e Dispensa de Licitação.
Assim, conforme previsão do Artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações), atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021, que dispõe sobre a atualização dos
valores estabelecidos na referida Lei, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa
de licitações para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquer
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras^/^<c
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Com efeito, conforme o artigo supra, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez
que, consoante disposto no Artigo 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n°
14.133/2021), in verbis:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Destaca-se inicialmente que das dispensas de licitações, com base na Lei 14.133/2021,
o amparo legal se encontra, respectivamente, em seu artigo 53, §1°, inciso 1 e II c/c o artigo
72, inciso III, que assim dispõem:
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle
prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
§1° - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico
da Administração deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de
atribuição de prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de
forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis
à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados
em consideração na análise jurídica. ”
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os
casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no
art. 23 desta Lei;
m - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos”.
rV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitaçãj^irpvnp/;
qualificação mínima necessária;
/5,<0 y|gjQ
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
' 00 —'—^
VIII - autorização da autoridade competente
Com efeito, para efetuar contratações através de Dispensa de Licitação com fulcro
artigo supra, a Administração deve necessariamente observar requisitos acima descritos.
No caso dos autos, verifica-se que os requisitos supra foram considerados, vez que se
observa o seguinte: comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária; bem como a razão da escolha do contratado, justificativa de
preço e autorização da autoridade competente, entretanto, ausente estudo detalhado ou
demonstrativo que justifique a aquisição das quantidades a serem contratadas, conforme prevê
o art. 40, III, que assim estabelece; determinação de unidades e quantidades a serem
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adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre
que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo'.
Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda
e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto requisitado.
Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa direta com 3 (três)
fornecedores, através de solicitação formal de cotação. Nota-se, ainda, que o valor a ser
contratado está dentro do limite previsto na Nova Lei, ressaltando que a realização de
procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os cofies públicos, haja vista que
demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua conclusão.

u

Considerando que a aquisição a ser realizada possui valor inferior a R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), é forçoso concluir pela
possibilidade legal de contratação direta, através de Dispensa de Licitação, uma vez que, o
caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no Artigo 75, inciso II, da Lei
n° 14.133/2021, atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021.
Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela
legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.

III - DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, opino pela possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação,
desde que seja observada a recomendação elencada no corpo deste Parecer Jurídico, assim,
atesto com ressalva a regularidade da Dispensa de Licitação e da minuta do contrato do
presente processo administrativo.
Entretanto, opina essa Procuradoria pelo saneamento da ressalva apontada, com o
retomo dos autos para emissão de Parecer definitivo, atendendo os ditames do art. 75, II da
Lei Federal 14.133/2021.
Salvo melhor juízo,
É o Parecer.
BA, 24 de março de 2022.

da Silva Guimarães
Procurador Geral do Munícipio
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Santaluz - BA, 24 de março de 2022.

Ao Sr. Leonardo da Silva Guimarães
Procurador Geral do Munícipio
Em atendimento ao Parecer Jurídico exarado, segue justificativa para a aquisição das
quantidades a serem contratadas.
Assim, tendo em vista que o município irá executar obras de passagem de água na
estrada do Povoado de Serra Branca, no total de 10 passagens, com 10 rnetros de
comprimento, sendo 5 dessas simples e 5 duplas, necessário se faz a aquisição no
total de 150 manilhas de lOOOmm de diâmetro e 1 metro de comprimento.

Encontro-me á disposição para dirimir dúvidas posteriores.
Atenciosamente,

u

MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Termo de Referência Simplificado
Cotação de preços para referência
1.

OBJETO
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PARECER JURÍDICO N° 097D/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2022
EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇAO - LEGALIDADE
I - RELATORIO
Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da legalidade da contratação da
empresa JN CONSTRUTORA, PRÉ-MOLDADOS E TUBULARES LTDA inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 16.600.115/0001-57, cujo objeto é a contratação de empresa para o
fornecimento de manilha de concreto para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura do Município de Santaluz — BA, nos termos do art. 75, II da Lei Federal
14.133/2021.

u

Constam no processo administrativo:
I - documento de formalização de demanda e termo de referência;
II - estimativa de despesa;
III - pareceres técnicos, requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários,
V - comprovação de requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária,
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Deve ser ressaltado que a análise da assessoria repercute estritamente sobre a
apreciação jurídica da contratação, não havendo qualquer opinião sobre o mérito
administrativo.
Esse é o resumo dos fatos, passamos a nos manifestar.

Tí - DA FUNDAMENTAÇÃO
A regra geral em nosso ordenamento jurídico, atribuída pela Constituição Federal, é a
exigência de que a celebração de contratos pela Administração Pública seja precedida de
licitação pública (CF, art. 37, XXI).
Existem, entretanto, determinadas situações em que, legitimamente, celebram-se tais
contratos sem a realização de licitação prévia, enquadrando-se nas hipóteses de
Inexigibilidade e Dispensa de Licitação.
Assim, conforme previsão do Artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações), atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021, que dispõe sobre a atualização dos
valores estabelecidos na referida Lei, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa
de licitações para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e-cqmpras.
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Com efeito, conforme o artigo supra, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez
que, consoante disposto no Artigo 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n°
14.133/2021), in verbis:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Destaca-se inicialmente que das dispensas de licitações, com base na Lei 14.133/2021,
o amparo legal se encontra, respectivamente, em seu artigo 53, §1°, inciso I e II c/c o artigo
72, inciso III, que assim dispõem:
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle
prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
§1° - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídieo
da Administração deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de
atribuição de prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de
forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis
à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados
em consideração na análise jurídica. ”

u

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os
casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no
art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos”.
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente
Com efeito, para efetuar contratações através de Dispensa de Licitação com fulcro no
artigo supra, a Administração deve necessariamente observar requisitos acima descritos.
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utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo-.
Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda
e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto requisitado.
Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa direta com 3 (três)
fornecedores, através de solicitação formal de cotação. Nota-se, ainda, que o valor a ser
contratado está dentro do limite previsto na Nova Lei, ressaltando que a realização de
procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os cofres públicos, haja vista que
demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua conclusão.

o

Considerando que a aquisição a ser realizada possui valor inferior a R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), é forçoso concluir pela
possibilidade legal de contratação direta, através de Dispensa de Licitação, uma vez que, o
caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no Artigo 75, inciso II, da Lei
n° 14.133/2021, atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021.
Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela
legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.

TTT - DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, opino pela possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, vez
que foram observadas as recomendações elencadas no corpo do Parecer Jurídico, atendendo
os ditames do art. 75, II da Lei Federal 14.133/2021.
Salvo melhor juízo,
É o Parecer.
Santalu^ BA, 24 de

Lí^nárd^a Silva Guimarães
Procuraior Geral do Munícipio
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2022

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de
licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do
fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou
0 menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos

u

que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para
celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal
14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê
que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72
c/c 75, INC> II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as
exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no
artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE
LICITAÇÃO 072/2022, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser

Contratação de empresa para o fornecimento de

contratado:

manilha de concreto para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de
Santaluz - BA.

Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LIDA.
28/03/2022 até 28/04/2022.
R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021
" VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. GotOito Vargos - Centro AcJminislraiívo Ccp: 48.ôüO-000 - Santaluz-BA.
Telefono: 75 3265-2843 vAvw.santaluz.ba.fiov.br

í <\f.l At {/,.

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, om
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, prrra
que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Santaluz - BA, 28 de março de 2022.

K
Arismàrio Barbosa Júnior
Prefeito Municipal

.v :
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Diário^Oficial do

ANO 2022 • BAHIA . PODER EXECUTIVO
31 DE MARÇO DE 2022 • ANO XII • N° 02284

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaiuz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaiuz.ba.gov.br

:;3^»WMes-

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2022 - DISPENSA DE LICITACÃO N° 072/2022

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de
licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do
fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou
o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para
celebrar o

contrato,

conforme

preconizado

no

artigo 72

da

Lei

Federal

14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê
que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c
75, INC. II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as
exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo
72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO
072/2022, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser
contratado:

o

U

Contratação

de

empresa

para

o

fornecimento

de

manilha de concreto para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de
Santaluz - BA.

Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES LTDA.
28/03/2022 até 28/04/2022.
R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
VISTO

\
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Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para
que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Santaluz - BA, 28 de março de 2022.

Arismário Barbosa Júnior
Prefeito Municipal
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CONTRATO N° 120/2022

Termo

de

Contrato

de

fornecimento que entre si fazem
o MUNICÍPIO DE SANTALÜZ-BA e a
Emoresa

JN

PRE-MOLDADOS

CONSTRUTORA,
E

TUBUIARES

LTDA.

O município de Santaluz-BA, com sede noíaf Av. Getúiio Vargas - Centro
Administrativo, na cidade de Santaluz/Estado da Bahia, inscriíoia) no CNPJ
sota o n° 13.807.870/0001-19, neste ato representada pelo Prefeito Arismário
Barbosa Júnior, inscrito(a) no CPF n° 010.459,665-76. doravante designado
simplesmente de CONTRATANTE e a' oessoo jurídica JN CONSTRUTORA,
PRE-MOLDADOS

E

TUBULARES

LTDA

inscrita

no

CNPJ/MF sob o

n°

16.600.115/0001-57, com sede na Rodovia BR 430, KM 10, n° 14, Zona Rural,
Bom

Jesus

da

Lapa-8A,.

CEP

47.600-000,

doravante

designadd

CONTRATADA, neste ato representada peta Sra. Thaiza Francisco de Oliveira
Gl! dos Santos, portadora da Carteira de Identidade

1300521678

expedida pelo SSP/BA e CPF n° 009.646.955-29, tendo em visto o que consto
no Processo Adm.inistrafivo n° 112/2022 e em otaservânda às disposições dq
Lei n° 14.133, de 2021 o na Lei n° 8.07S, de 1990

Códiao de Defesa do

. —t

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÂLUZ
: Av. G«túlio Vargas - Centro Admínistralivo Cep: *18.880-000 - Santaluz-BA.
Toiotcfis: 75 3265-2843 www.saníaluz.ba.gov.br

Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Dispensa de licitação n® 072/2022. rnediante as clóusüios e conoiçoes a
seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.

y

O objeto do presente contrato e contratação de empresa para o

fornecimento de monílha de concreto para atender òs necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Sontaiuz - BA.

item:
■

1

..

UND
MANILHADE CONCRETO lOOOXIOOOmm C.A-I.

UND

QTDE

V.UNIT.

135 : RS400.00

V. TOTAL
R$54.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO. Cinciuenta e ouaíro mil reais

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

2.1 ■ O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de

y

28/03/2022 e encerramento em 28/04/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E forma DE PAGAMENTO

3.1-0 valor do presente Termo de Contrato ó de R$54.000,00 (cinquenta e
quatro mil reais);
3.2 - Mo valor acima estão inciuídas todas as despesas orainârios diretas e
indiretas, decorrentes da execução contratual, inclusive íribuíos e/ou
impostos, encargos sociais, -trabalhistas, previaenciários, fiscais e comerciais

VISTO i<C
/
■ C-:
« __ L_1__t rr(irCO

/

“T

Q>

ns

3*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av, Gelúiio Vat-gas - Centro Administrativo Cep; 48.880-000 - Samaluz-DA
Taiefone,'75 3265-2843 wwv/.5antaluz-ba.aoy.l3f

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e oufros necessários ao
cumprimento integral dp objeto do contratação:
3.3 - Os preços são fixos e irreajustdveis;
3.4 - O pagamento será efetuado ern até 30 (trinta) dias da apreseníocão
Faturo / Nota Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular

u

da Secretaria de Finanças para a devida aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura
Municioal de SANTALUZ -8A inscrita no CNPJ/MF n° 13.807.870/0001-19.
sediada a Av. Gelúiio Vargas - Centro Administrativo, Cep; 48.880-000 •
Santaluz-BA, neste Município.
3.6 - Nõo será efetuado qualquer pdgqmento a tituio de antecipação do
valor contratado mesmo que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A Doíaçao orçamentária que correrá íoi despesa é;

ÓRGÃO: Secietaria Municipal de Infraesiruturo
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 2.043
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSOS: 00
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Eventuais alterações contratuais serão regidas pela disciplina do arf.
124 da Lepn® 14.133 de 202) ;
/ I
/

(yni^rA

VISTO \

L-l—%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃNTALUZ
Av. Gotúlio Vargas ■ Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Saníaluz-8A,
Tetefono: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

L-iíj.sStítfMjS;!;

5.2 - A CONTRATADA é obrigada a acéifar. nas rnesnrias condições
contratuais, os acréscimos ou, supressões que se fizerem necessários, até o
iTTiite de 25% (vinte e cinco por cerito) do valor inicial atualizado do
contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
6.1

-

A

fiscalização da

execução do objeto

será

efetuada

por

Representante designado petq Secretario solicitonte.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - Constituern obrigações da CONTRATANTE:
a] efetuar o pagamento pelo fornecimento do opioto do presente Contrato
de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do
présente Contrato, serâ acrescido ao valor dos mesmos a laxa de 0,01% ao
dia,

a

título

imediatamente

de

compensação financeiro,

subsequente do vencimento

aplicada
oré

desde

o

dia

o do seu eferivo

pagamento,
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer com estrita obeaiéncia õ descrição consíanle no orçamento e
no planilha, discrirainativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com
os obrigações assumidas e bem assim corn os condições d© hdbiiitaçõo
íisccil o Irubalhisío.

'

'

'

■

PREFEITURA MUNICIPAL m SANTALUZ
Av- Getülio Vargas - Centro Adminislraíivo Cep: 43.88D-000 - 3í.-ntn!u^-BA
Tclofono: 75 3265 -2843 www,saníatu2,ba,gt.'v
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•.vww,saníatu2,ba,gov Or
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c) fornecer, de forma irnodicifa/Darcelada o obiolo do prosento contrato.:
quando solicitado pela coniratante.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Pela inexecuçõo total ou parcioi do objeto do CONTRATO, o .Município

y

poderá aplicar a CONTRATADA multa de até 20% jvinte por cento) do valor
do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei
14.133/21, inclusive responsabilização civil e penot na formo da Legísioção
específica:
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de qdvertencío,
rescisão de contraio, declaração de inidbneidcide e suspensão do direito
de licitor e controtar com o MUNICÍPIO, que serco aplicadas em função da
natureza e gravidade da tolta cometida, garoníida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores
suficientes oo pagamcnío das multas aplicadas.
8.4-

■'■y :

Néníium págamenío será efetuado à-CONTRATADA sem a auiíacão

das muitas aplicadas em definitivo.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1-0 presente Termo de Controlo poderá ser rescindido nas nipóteses
pievistas no art. 137 da Lei n- 14.133, de 2021sem prejuizo das sonções
aplicáveis,
9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporaçõc do contratada com/em
ouirc! pessoa jurídico, dosde que sejam observados pela, novo: pessoa

/ Xn /

.

.

:

/

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Csp: 48.880-000 - Santaluz-BA
Totefono; 75 3265-2843, vwMsanlaluz.ba.gov.br

-K^írai-iúv-:

jurídica todos os requisitos de hobilitaçõo exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas é condições do contrato; nao haja
prejuízo ò execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração ò continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmeníe motivados,
ossegurando-se q CONTRATADA o direito ã prévia e ampla defesa:

CLÁUSULA DÉCIAAA - DOS CASOS OMISSOS

10.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n° T 4.133, de 2021, e demais normas federais dé
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamenfe, segundo as
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA .FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLiCAÇÃO

11.0

O p.msente Contrato tem embasamento lega! no artigo 75, inciso II da

14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz como úniço e competente
pcrq

dirimir

quaisquer demandas

do

oresenie

contrato,

por

mais

privilegiado que outro possa ser.

VISTO

////mm
mfsssSEStiSsa

<0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. G'5!íjüü

O
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12.2 ■ E, por sslofem justos e coiurotactos wmain o cxcsfeiUc on G2 ídvo:)
VÍC3S de igual teor e forma para ctue prodUKim os ■•‘iottoí tegan.

Sontaluz • BA, 28 de morço de 2022,

..
Arísmario fiarbosa Junior
PrcícUo Municipal
C<3KÍHAfANTH

/
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t
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JH CONSIRUrSaA, pre-moidados e tubulares itda
íhaijca Pfcncbca do Oliveira Gii der. Sanics
CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 28 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2022
EXTRATO DO CONTRATO

O:

Processo

Administrativo:

112/2022.

Contrato:

120/2022.

Contratante:

O

Munícipio de Santaluz. Contratada: JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E
TUBULARES LTDA. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
manilha de concreto para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura do Município de Santaluz - BA. Vigência: 28/03/2022 a 28/04/2022.
Valor Global: R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 2.043
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSOS: 00
Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Angela Maria os Reis Pinho
Comissão

Contratação

VISTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 28 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2022
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 112/2022. Contrato: 120/2022. Contratante: O Munícipio
de Santaluz. Contratada: JN CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS E TUBULARES
LTDA. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de manilha de concreto
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município
de Santaluz - BA. Vigência: 28/03/2022 a 28/04/2022. Valor Global: R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais). Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 2.043

w

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSOS: 00
Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Angela Maria dos Reis Pinho
Comissão de Contratação
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